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Syfte med reservatet: Syftet är att skydda ett naturskogartat område med dess flora 
och fauna och naturliga successioner. Ändemålet är även att – inom ramen för detta 
mål – ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Sveaskog

Storlek: 9 ha

Beslutsår: 1996

Skyltens tillverkningsår: 2014

• göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, 
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka 

eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar, 
• elda, 
• fånga eller insamla ryggradslösa djur, 
• inplantera för området främmande växt- eller djurart, 
• framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning far ske i samband med rädd-

ningsverksamhet, 
• störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig 

närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
• medföra okopplad hund.

VÄLKOMMEN TILL GRAVBERGSDALEN
Gravbergsdalen är en 600 meter lång förkastningsspricka som går tvärs 
över Gravbergets krön. I sprickdalen och dess omgivningar växer gammal 
barrskog som stått orörd i åtskilliga människogenerationer.
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Rar mossa. På Gravbergsdalens skuggiga och fuktiga 
klippor växer den mycket sällsynta mossan nordisk 
klipptuss. I hela världen finns den bara sparsamt i 
Norden och i nordvästra Ryssland. Flest växtplatser 
finns i Sverige, och vi har därför ett särskilt ansvar för 
att skydda denna sällsynthet. 

Före detta domänreservat. Området har varit skyd-
dat sedan 1961 då Gravbergsdalens domänreservat 
bildades av dåvarande Domänverket. När Domän-
verket bolagiserades under 90-talet omfördes flera 
särskilt värdefulla domänreservat till natur reservat. 
Gravbergsdalen var ett av dessa. 

En del av Malingsbo-Kloten. Malingsbo-
Kloten är ett 970 hektar stort, barrskogs-

dominerat och sjörikt naturreservat i 
ett landskap präglat av århundraden 
av skogsbruk, odling, bergsbruk och 
järnhantering. Det stora reservatet är 
mycket välbesökt tack vare områdets 
goda förutsättningar för vandring, 
paddling och fiske. Gravbergsdalen 
ligger i Malingsbo-Kloten, men i Grav-
bergsdalen gäller andra regler för mark-
ägare och besökare än i det omgivande 

reservatet.

Förkastningsspricka.  Gravbergets förkastnings-
spricka bildades för länge sedan under en händelserik 
period i jordens geologiska historia. Kraftiga rörelser i 
jordskorpan gjorde då att stora sprickor bildades i ur-
berget. Under årmiljonerna som gått sedan sprickan 
i Gravberget bildades har den vidgats av vittring och 
erosion. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup 
och 5-10 meter bred.

Gammal barrskog. I naturreservatet växer gammal 
barrskog med gran och tall. Tallarna är uppåt 200 år 
gamla. Träden är välväxta och vegetationen något 
rikare än i omgivningarna eftersom berggrunden be-
står av gabbro, en basiskt bergart som ger 
upphov till lite rikare jordar. I skogen 
finns gott om murkna, omkull-
fallna trädstammar – lågor – och 
stående döda träd – torrakor. 

Myllrande liv efter döden. Den 
murkna veden är värdefull för 
skogens mångfald av växter och 
djur. Mellan 6000 och 7000 av 
Sveriges skogs levande arter är be-
roende av död ved under någon del 
av sitt liv. Många av dessa vedlevande 
arter är svampar. I naturreservatet 
kan du lätt hitta de vanliga tickorna 
fnöskticka, violticka och klibbticka. 
Ett tränat öga kan även upptäcka 
sällsynt heter som ullticka och 
gräddticka. 
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Klibbticka
Fomitopsis 
pinicola

Klibbtickan är en av skogens vikti-
gaste nedbrytare och en av de första 
svamparna som dyker upp på skada-
de och döda träd, framför allt granar.

Fnöskticka
Fomes fomentarius

Spillkråka
Dryocopus martius

Spillkråkan är vår största hack-
spett. Kanske får du se dess mörka 
siluett mellan trädstammarna 
eller höra dess höga rop i fjärran: 
”kry kry kry...”.

Fnösktickan växer framför allt 
på björk. Förr i tiden använ-
des fnöske, torkade skivor av 
fnöskticka, för att göra upp 
eld med. 


